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STOSOWANIE WSPÓLNOTOWEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
W DNIU 3 MAJA 2006 r.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Brak odnotowywania skarg (Satu Hassi)

W swojej najnowszej analizie na temat wdrażania i egzekwowania prawa ochrony 
środowiska naturalnego (dotyczącej roku 2004)1, Komisja wskazuje m.in. na fakt 
zmniejszania się liczby składanych skarg, co jest dowodem na poprawę sytuacji w 
zakresie wdrażania przepisów należących do tej dziedziny unijnego prawa. Jednakże 
zachodzą poważne obawy, że obniżenie liczby skarg może być spowodowane, 
przynajmniej częściowo, faktem że Komisja wbrew swojej oficjalnej polityce zmieniła 
zasady odnotowywania skarg.

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie stosunków ze skarżącym w przypadku 
skarg dotyczących naruszenia prawa wspólnotowego określa m.in. środki 
administracyjne, które Komisja podejmuje się realizować przy rozpatrywaniu skarg2. 
Komisja powinna zatem odnotowywać wszelkie wpływające pisma, które 
przypuszczalnie będą musiały zostać rozpatrzone i stosować jasne kryteria ustalania, 
które z nich nie nadają się do rozpatrzenia. 

Podczas publicznego wystąpienia przed Komisją Prawną w dniu 23 lutego 2006 r. 
Catherine Day, nowa sekretarz generalna Komisji i była dyrektor generalna Dyrekcji 
Generalnej ds. Ochrony Środowiska stwierdziła, że nie wszystkie pisma zawierające 
skargę przesyłane Komisji są odnotowywane jako oficjalna skarga. Sekretarz 
oświadczyła, że „niektóre skargi […] dotyczą problemów, które mogą zostać podjęte i 
rozstrzygnięte w sposób szybszy i bardziej bezpośredni przez samą zainteresowaną 
instytucję”. Dodała również, że „Komisja musi natomiast odnotowywać i rozpatrywać 
skargi wskazujące na przypadki rzeczywistych, nowych naruszeń prawa 
wspólnotowego". Wydaje się zatem, że Komisja stosuje nowe i bardziej restrykcyjne 
kryteria, będące w sprzeczności z jej oficjalną polityką. 

Ilu skarg, które wpłynęły od roku 2002, Komisja nie odnotowała oraz jakie były 
szczegółowe kryteria podejmowania takich decyzji? Ile skarg nie zostało odnotowanych 
w oparciu o kryteria dotyczące kwestii leżących poza zakresem oficjalnych procedur 
administracyjnych Komisji? Jakich gwarancji Komisja może udzielić Parlamentowi w 
zakresie pełnego przestrzegania zasad rządzących stosunkami ze skarżącymi, 
określonych w komunikacie Komisji z 2002 r.?

  
1 SEC(2005)1055
2 COM(2002) 141 końcowy
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ZAGADNIENIA HORYZONTALNE

2. Postępowania dotyczące nakładania kar w dziedzinie prawodawstwa dotyczącego 
odpadów (Jillian Evans)

W swojej najnowszej analizie na temat wdrażania i egzekwowania wspólnotowego 
prawa ochrony środowiska naturalnego (dotyczącej roku 2004)1, Komisja przedstawiła 
wykaz orzeczeń sądowych dotyczących tej dziedziny prawa.

W 2004 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekał przeciwko Wielkiej Brytanii z tytułu 
niezgodności brytyjskiego ustawodawstwa z przepisami ramowej dyrektywy w 
sprawie odpadów2 oraz przeciwko kilku państwom członkowskim z tytułu braku 
przestrzegania ramowej dyrektywy w sprawie odpadów w okresie od 1975 r. (Włochy, 
Hiszpania, Grecja)3. W kwietniu 2005 r. Trybunał orzekł na niekorzyść Irlandii z 
powodu systematycznego ignorowania przepisów ramowej dyrektywy w sprawie 
odpadów4. Natomiast w październiku 2005 r. Trybunał wydał orzeczenie przeciwko 
Grecji, z tytułu uchybienia przepisom ramowej dyrektywy w sprawie odpadów 
polegającym na dopuszczeniu do funkcjonowania 1125 nielegalnych składowisk 
odpadów5.

Innymi słowy, w państwach tych odpady usuwane są – często od dziesiątków lat – w 
sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. 
Niejednokrotnie odpady te porzucane są w setkach różnych miejsc, z naruszeniem 
najbardziej podstawowych przepisów prawnych ustanowionych w roku 1975.

Jedno z bezprawnych składowisk odpadów w Grecji zostało zamknięte dopiero wtedy, 
gdy Trybunał nałożył na Grecję karę finansową6. Pomimo to, w Grecji funkcjonuje za 
wiedzą greckiego rządu jeszcze ponad 1000 podobnych składowisk. Jednak państwo 
to nie ma zamiaru przerwać nielegalnego usuwania odpadów na tych składowiskach 
przed rokiem 20087.

Kiedy Komisja zamierza wszcząć przeciwko Grecji postępowanie na mocy art. 228 
traktatu z tytułu ustawicznego naruszania przez to państwo ramowej dyrektywy w 
sprawie odpadów? Czy Komisja rozpocznie takie postępowanie także przeciwko 
innym wskazanym państwom członkowskim we wszystkich wyżej wymienionych 
sprawach, a jeśli tak, to czy może określić, kiedy to nastąpi w poszczególnych 
przypadkach? Jeżeli natomiast nie ma takiej możliwości, proszę o wskazanie, w jakich 
sprawach Komisja nie podejmie takich działań i jakie są tego przyczyny.

  
1 SEC(2005)1055
2 Sprawa C-60/03
3 Włochy: Sprawy C-375/02, C-383/02, C-516/03 i C-447/03; Hiszpania: sprawy C-398/02 i C-446/01; Grecja:

sprawa C-420/02
4 Sprawa C-494/01
5 Sprawa C-502/03
6 Sprawa 387/97
7 Sprawa C-502/03 pkt 8.



DT\608859PL.doc 3/8 PE 371.884v01-00

PL

3. Odpady niebezpieczne – postępowanie z odpadami w postaci amalgamatu 
dentystycznego (rtęć) (Marios Matsakis)

Amalgamat dentystyczny uznawany jest za istotne źródło uwalniania rtęci, do którego 
dochodzi m.in. w ramach chirurgii dentystycznej i podczas kremacji. Odpady w 
postaci amalgamatu dentystycznego zawierające rtęć uznawane są za niebezpieczne; 
metody postępowania z nimi zostały uregulowane we wspólnotowych przepisach 
dotyczących odpadów1. 

Jakie środki podjęła Komisja w odniesieniu do działania nr 4 w unijnej strategii 
dotyczącej rtęci, w związku z przeglądem realizacji przez państwa członkowskie 
wspólnotowych wymogów w zakresie postępowania z odpadami w postaci 
amalgamatu dentystycznego? Czy Komisja zamierza podjąć dalsze działania w celu 
zapewnienia ich prawidłowego przestrzegania?

4. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego
(WEEE) (Chris Davies)

Jakie środki służące egzekwowaniu przepisów podejmuje Komisja przeciwko Wielkiej 
Brytanii z tytułu braku wdrożenia przez to państwo dyrektywy WEEE? W jaki sposób 
brytyjski rząd uzasadnia to zaniechanie oraz jakich innych państw członkowskich 
podobna sytuacja jeszcze dotyczy?

5. Dyrektywa o ochronie ptactwa – wyznaczanie obszarów specjalnej ochrony na 
mocy dyrektywy o ochronie ptactwa (Marie Anne Isler Beguin)

Jak Komisja ocenia proces wyznaczania obszarów specjalnej ochrony w dziesięciu 
nowych państwach członkowskich po upływie dwóch lat od przystąpienia tych państw 
do UE? Jaki ogólny obraz rysuje się w przypadku porównania przebiegu tego procesu 
w dziesięciu nowych państwach członkowskich oraz w UE-15 – które państwa 
poczyniły największe, a które najmniejsze postępy oraz jakie środki zamierza podjąć 
Komisja w celu pełnej realizacji planów wyznaczania obszarów specjalnej ochrony na 
terytorium UE, dwadzieścia siedem lat pod przyjęciu dyrektywy o ochronie ptactwa?

6. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Horst Schnellhardt)

  
1 Decyzja Komisji (2000/532/WE) z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz 
odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 
94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 
91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, Dz.U. L 226/3 z 6.09.2000 (z późn. zm.).
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Przez jakiś czas organizacje pozarządowe zgłaszały Komisji WE nowe siedliska bez 
konsultowania się z landami. Zmusza to regionalne władze legislacyjne do 
przedstawiania powodów, dla których przedmiotowe obszary nie powinny znaleźć się w 
wykazach przewidzianych w dyrektywie siedliskowej. Wiąże się to z dodatkową 
biurokracją i utrudnia landom sporządzenie właściwych wykazów w wyznaczonym 
terminie.

1. W jakim zakresie Komisja uwzględnia te nieoficjalne wykazy w swoich pracach?
2. Czy zgłoszenia organizacji pozarządowych mają większą wagę niż stanowisko 

rządów?

Już obecnie występują duże różnice w zakresie metod wdrażania dyrektywy w 
poszczególnych niemieckich landach.

3. W jakim zakresie Komisja Europejska dysponuje ogólnym obrazem postępów we 
wdrażaniu dyrektywy we wszystkich 25 państwach członkowskich oraz jakie działania 
zamierza podjąć w celu zaradzenia powszechnie wskazywanym rozbieżnościom w tym 
zakresie?

Realizacja naszych projektów na obszarach zaklasyfikowanych jako chronione 
napotyka na poważne problemy. Jeżeli istotnie, zgodnie z opinią Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, ocena oddziaływania ma służyć interesom gospodarczym i 
społecznym, to należy uznać, że realizacja takich projektów napotyka na zbyt wielkie 
przeszkody.
Jakie są skutki najnowszych wyroków ETS (wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r., sprawa 
C-98/03) dotyczących oceny oddziaływania oraz w jakim zakresie jest w ogóle możliwe 
uwzględnianie czynników innych niż te związane z ochroną przyrody?

7. Dyrektywy dotyczące jakości powietrza (Gyula Hegyi)

Dyrektywa Rady w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza1

dotyczy dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w otaczającym powietrzu. Dotyczy 
to między innymi pyłu (PM 10), uznawanego za groźny dla ludzkiego zdrowia. W 
pierwszej dyrektywie „córce” do powyższej dyrektywy2 ustalono dopuszczalne 
stężenia PM 10, do których należy się stopniowo dostosować oraz zobowiązano 
państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia 
zgodności z wyznaczonymi wartościami. Jednakże jak wskazują ostatnie 
sprawozdania, w różnych państwach członkowskich stężenie PM 10 w powietrzu stale 
przekracza ustalone wartości maksymalne.

Czy Komisja zamierza podjąć działania mające pomóc państwom członkowskim w 
dopełnieniu wymogów zawartych w przepisach dotyczących pyłu PM 10, 
przykładowo inicjując proces zastąpienia dyrektywy przez rozporządzenie dzięki 
rozszerzeniu zakresu komunikatu w sprawie strategii w zakresie uproszczenia 

  
1 Dyrektywa Rady 96/62/WE z września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, 

Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55.
2 Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu, Dz.U. L 163 z 
29.06.1999, str. 41.
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otoczenia regulacyjnego1 o kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, zamiast 
wszczynania procedury na mocy art. 226 traktatu WE?

WDRAŻANIE DYREKTYW – PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

8. Wdrożenie dyrektyw dotyczących jakości powietrza w Grecji (Dimitris 
Papadimoulis)

Jak wynika z najnowszych informacji (z 2003 r.) przekazanych przez Grecję w ramach 
wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawodawstwa 
dotyczącego jakości powietrza, stężenie dwutlenku azotu oraz pyłu (PM 10) 
przekraczało wartości progowe oraz margines tolerancji określone w dyrektywie Rady 
1999/30/WE.

W kwietniu 2004 r. Komisja wszczęła przeciwko Grecji procedurę w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom wynikającym z dyrektyw 96/62/WE i 99/30/WE. 
Czy Komisja może poinformować nas odnośnie tego, na jakim etapie znajduje się 
obecnie powyższa procedura? Jakie środki podjęła Grecja w celu spełnienia wymogów 
zawartych we właściwych dyrektywach? Ile wynosi stężenie dwutlenku azotu i PM10 
w Attyce, Salonikach i Patrze?
Czy Grecja przekazała Komisji jakiekolwiek plany lub programy mające na celu 
uzyskanie stężenia odpowiadającego progom przewidzianym we wspólnotowym 
prawodawstwie dotyczącym jakości powietrza?

9. Dyrektywa w sprawie jakości wody w kąpieliskach – Komisja odstępuje od 
nałożenia kary finansowej na Hiszpanię (Caroline Lucas)

W 1998 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Hiszpania naruszyła normy 
jakości wody zawarte w dyrektywie w sprawie jakości wody w kąpieliskach 
śródlądowych (procedura w sprawie uchybienia zobowiązaniom została wszczęta w 1988 
r.) 2. Ponieważ nie zostały podjęte działania na rzecz dostosowania jakości tych wód do 
norm UE, Komisja ponownie skierowała przeciwko Hiszpanii sprawę, którą także 
wygrała (listopad 2003 r.) i której następstwem było nałożenie na Hiszpanię kary 
finansowej za brak podporządkowania się pierwszemu wyrokowi3.

Trybunał orzekł, że kara powinna być naliczana corocznie od każdego 1% śródlądowych 
kąpielisk hiszpańskich, których wody nie spełniają norm zawartych w dyrektywie. Kara 
miała być pobierana od sezonu kąpielowego w 2004 r. do czasu zapewnienia przez 
Hiszpanię zgodności z treścią wyroku.

W grudniu 2005 r. Komisja Europejska zdecydowała się nie nakładać kary finansowej na 
Hiszpanię, mimo że ta nie osiągnęła pełnej zgodności w roku 2004. Hiszpania 
oświadczyła, że 94,7% kąpielisk spełniało normy, jednak taki poziom osiągnięty został 

  
1 Komunikat „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: strategia w zakresie uproszczenia otoczenia 

regulacyjnego” COM(2005) 535 końcowy.
2 Sprawa C-92/96
3 Sprawa C-278/01
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wyłącznie dzięki usunięciu lub wyłączeniu z wykazu 132 z łącznej ilości 302 (= 44%) 
problematycznych kąpielisk śródlądowych objętych dyrektywą, nie zaś dzięki podjęciu 
niezbędnych środków w celu ich oczyszczenia. Praktyka taka jest niezgodna z dyrektywą 
w sprawie jakości wody w kąpieliskach. Stanowi ona również naruszenie art. 10 TWE, 
który zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia wszelkich właściwych 
środków w celu zapewnienia wykonania ciążących na nich zobowiązań oraz do 
powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić urzeczywistnieniu 
celów traktatu.
Uzasadniając swoją decyzję Komisja stwierdziła, że „w określonych okolicznościach 
możliwe jest przyjęcie, że państwo członkowskie dopełniło wymogów wynikających z 
dyrektywy w sprawie jakości wody w kąpieliskach, jeżeli przynajmniej 95% 
wyznaczonych kąpielisk na jego terytorium spełnia normy jakości zawarte w 
dyrektywie”.

Dlaczego Komisja tak wspaniałomyślnie nagradza Hiszpanię za bezprawne wyłączenie 
z wykazu znacznej liczby kąpielisk? Jaka jest podstawa prawna tego wielkodusznego 
gestu, w szczególności mając na uwadze postanowienia art. 10 TWE? Czy Komisja nie 
uważa, że tolerowanie bezprawnych poczynań Hiszpanii podważa wiarygodność 
postępowań wszczynanych na podstawie art. 228? Kiedy Komisja zamierza podjąć 
przeciwko Hiszpanii środki prawne z tytułu wyłączenia z wykazu tak wielu kąpielisk 
śródlądowych?

10. Wdrożenie dyrektywy siedliskowej w Szkocji (John Bowis)

Jakie oświadczenia przekazano Komisji na temat przypadków naruszenia dyrektywy 
siedliskowej w Szkocji oraz jakie kroki zamierza podjąć Komisja wraz ze szkockim 
rządem i ministrami w celu ich wyjaśnienia?

W szczególności – czy do Komisji dotarły informacje o rzekomych zniszczeniach, jakie 
w zatoce Firth of Lorn (obszar specjalnej ochrony – UK 0030041) i na znajdujących się 
w niej skalistych rafach wyrządzają stalowe czerpaki wykorzystywane przez statki do 
połowu przegrzebków, a także o stratach w populacji morświnów, spowodowanych 
tym, że władze nie nadały temu gatunkowi kategorii wyższej niż D?

Czy Komisja dowiedziała się także o rzekomych zniszczeniach w Loch Creran (obszar 
specjalnej ochrony UK 0030190) i występujących tam żywych raf wieloszczetów 
osiadłych, jedynego obszaru tego typu w Europie, także zagrożonych przez czerpaki 
używane do połowu przegrzebków ?

Czy Komisja zdaje sobie również sprawę z odstrzału fok w okolicach wyspy Lismore –
(obszar specjalnej ochrony UK 0030182), w okresie obowiązywania Seal Conservation 
Order (rozporządzenie w sprawie ochrony fok) z 2000 r. i po jego wygaśnięciu?

Czy Komisja ma ponadto świadomość, że wyspy Treshnish posiadające rafowe 
siedliska o pierwszorzędnym znaczeniu oraz populacje foki szarej i morświna zostały 
wyznaczone jako obszary przeznaczone do założenia hodowli ryb?
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11. Wdrożenie dyrektywy 91/271/WE dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
(Bart Staes)

Latem 2004 r. ustalono, że Belgia nie dopełniła wymogów przewidzianych w 
dyrektywie 91/271/WE dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Rząd 
flamandzki ogłosił później, że podejmuje działania służące likwidacji niedociągnięć w 
prowadzonej w tym zakresie polityce. Jednak wyniki corocznych sprawozdań odnośnie 
jakości wody przygotowywanych przez Flamandzką Agencję Ochrony Środowiska 
(VMM) wskazują na to, że mimo znacznych inwestycji mających zapobiec 
bezpośredniemu uwalnianiu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych proces poprawy 
jakości wody we Flandrii utknął w martwym punkcie. Głównym problemem jest to, że 
podczas opadów deszczu wiele nieoczyszczonej wody wylewa się do wód 
powierzchniowych. Sprawozdania VMM wskazują także, że w ostatnich latach nie 
uzyskano postępów, jeżeli chodzi o ilość oczyszczanych ścieków. Jak Komisja ocenia 
postępy osiągnięte przez Flandrię (i Belgię) w kontekście spełniania wymogów 
przewidzianych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz czy 
zdaniem Komisji zbudowano odpowiednią infrastrukturę w celu spełnienia tych 
wymogów, jeżeli obecnie wydaje się już jasne, że infrastruktura ta nie funkcjonuje?

12. Wdrożenie dyrektywy dotyczącej azotanów oraz dyrektywy dotyczącej udziału 
społeczeństwa (Bart Staes)

Zgodnie z art. 5 dyrektywy 91/676/WE dotyczącej azotanów, Państwa Członkowskie 
zobowiązane są do ustanowienia programów działania w odniesieniu do obszarów 
sklasyfikowanych jako wrażliwe. Natomiast zgodnie z art. 2 i 3 oraz załącznikiem I c do 
dyrektywy dotyczącej udziału społeczeństwa, państwa członkowskie muszą 
zagwarantować społeczeństwu możliwości wczesnego i skutecznego uczestnictwa w 
przygotowywaniu i modyfikowaniu lub rewidowaniu żądanych planów albo 
programów, w tym także planów i programów dotyczących dyrektywy w sprawie 
azotanów. Tymczasem podczas sporządzania zrewidowanych planów działania, obecnie 
analizowanych przez Komisję Europejską, nie przeprowadzono w ogóle żadnych 
publicznych konsultacji, stąd nie było okazji do przedstawienia uwag. Czy zdaniem 
Komisji Flandria prawidłowo zrealizowała w tym przypadku dyrektywę dotyczącą 
udziału społeczeństwa?

13. Dyrektywa w sprawie odpadów górniczych (Słowacja) (Gyula Hegyi)

Spółka Tournigan Gold (z siedzibą w Kanadzie) zamierza uruchomić kopalnię złota i 
srebra w miejscowości Körmöcbánya (Kremnica, Słowacja). Procedura udzielenia 
zezwolenia na taką działalność jest obecnie rozważana, wkrótce ma zostać także 
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko. Jakie są możliwości 
zapewnienia, by projektowana kopalnia odpowiadała wymogom nowej dyrektywy w 
sprawie odpadów górniczych, oczekującej na publikację w Dzienniku Urzędowym?
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14. Wdrożenie prawodawstwa UE w dziedzinie leśnictwa w Rumunii (Péter Olajos)

Nadal napływają informacje o nielegalnych wyrębach prowadzonych na dużą skalę w 
Rumunii. Zachodzą przypuszczenia, że korupcja uniemożliwiła podjęcie efektywnych 
działań w celu ukrócenia tych praktyk. Pomijając bezpośrednie konsekwencje dla 
lasów i siedlisk w Rumunii, należy wspomnieć o szkodach ponoszonych przez 
sąsiednie państwa członkowskie, takie jak Węgry, położone w dolnym biegu rzek 
przepływających przez wylesione obszary. Obecnie występują tam większe niż 
dotychczas powodzie, wywołane przez nadmiar wody w Tiszy i innych rzekach, który 
to nadmiar nie został wchłonięty przez lasy.

Ponieważ Rumunia, jako państwo przystępujące, podjęła już środki na rzecz 
wdrożenia prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego (w 
szczególności w zakresie egzekwowania prawa leśnego), jakie kroki proponuje 
obecnie podjąć Komisja w celu zagwarantowania, że przedmiotowe nielegalne i 
szkodliwe działania zostaną powstrzymane, zanim skutki wyrębu staną się 
nieodwracalne?


